Organizace Zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Jedovnice
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními je nutné organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby
byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení
jednotlivých účastníků a zároveň splněny zákonné povinnosti. Zápis se bude konat bez
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Zápis bude probíhat od 3. do 7. května 2021 (včetně)
Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání
− Proběhne formální část zápisu s využitím seznamu dětí, které spadají do školského
obvodu MŠ (děti, které mají trvalé bydliště v Jedovnicích nebo které zde prokazatelně
bydlí).
− V případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí možnou
kapacitu přijetí dětí, bude postupováno podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání ve školním roce 2021/2022, vydaných ředitelkou mateřské školy Jedovnice.
Kritéria jsou vyvěšena na webových stránkách www.msjedovnice.cz
− Výsledek zápisu bude zveřejněn on-line způsobem, a to od 31. 5. 2021, na webových
stránkách mateřské školy.
Jaké potřebujete formuláře a kde si je můžete opatřit
• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání¨- prosím, vytiskněte si z webových
stránek MŠ v sekci ke stažení.
• Potvrzení od praktického dětského lékaře o splnění povinnosti podrobit se stanoveným
pravidelným očkováním, dle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví – na požádání
vystaví lékař.
• Prostou kopii rodného listu dítěte.
Jaké jsou možnosti podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jak
postupovat (je celkem 5 možností, upřednostňujeme možnost č. 1)
1) přes webové stránky mateřské školy – bude zpřístupněno od 3. do 7. května
− vytisknete si formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
− vyplněnou Žádost vložíte jako přílohu do aplikace Přihlášení do mateřské školy na
webu mateřské školy,
− dále vložíte jako přílohu potvrzení od praktického dětského lékaře o splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, dle §50 zákona o ochraně
veřejného zdraví,
− vkládat budete také, prostou kopii rodného listu dítěte,
2) do datové schránky školy: j9e4gcx
3) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
4) podání poštou - doporučeně (rozhodující je datum podání na poštu),
5) osobní podání pouze mimořádně, po telefonické domluvě v mateřské škole!
Je celkem 5 možností podání Žádosti, upřednostňujeme Zápis přes webové stránky MŠ.
Děkujeme Vám, že respektujete organizaci Zápisu a nutná opatření.

